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Van het bestuur
Door Christina Harrevelt, voorzitter Fos’ten
Het was weer een druk en enerverend jaar met 
de bekende hoogtepunten “mi boto lai” en de 
themadag in de Jaarbeurs. Aan alle wroko uma 
van Fos’ten zeggen we tangi, gran tangi. Zonder 
jullie steun en inzet was het allemaal niet gelukt.

Warm welkom aan de nieuwe donateurs! Blijft u 
;:>� ;;7� 5:� �	

� Q:-:/5118� >?1@:1:��"--=� ;;7�
dank aan de trouwe donateurs, we blijven uw 
steun nodig hebben. Bij deze Koranti treft u ook 
11:�-//1<?35=;7--=?��+58?�@�E;�A=51:018567�E56:�;9�
die meteen in te vullen en op de bus te doen? De 
jaarlijkse bijdrage is in tijden niet verhoogd. Dat 
gaan we ook niet doen want we willen iedereen 
in de gelegenheid stellen donateur van Fos’ten 
te worden. Is € 12,50 voor u te veel? Geef wat 
u kan missen. Het is heel belangrijk omdat de 

bijdragen die we van de overheid krijgen geba-
seerd zijn op het aantal donateurs. Hoe meer 
donateurs hoe meer we kunnen doen voor onze 
-/4?1=.-:���=�5>�:;3�E;A118�?1�0;1:��

Namens het bestuur wil ik alle (zuster)organisa-
ties, overheden en vrijwilligers bedanken voor 
hun bijdrage in het afgelopen jaar en wens al-
81:� A118� >@//1>�� 7=-/4?� 1:�B56>4150��+56� 4;<1:�
ook het komende jaar prettig met u te mogen 
samenwerken

Aan het eind van het oude en begin van het nieu-
we jaar, wenst het bestuur van Fos’ten alle lezers 
van Koranti hele mooie, gezegende feestdagen 
toe en een sprankelend 2011  met veel warmte, 
liefde en gezondheid!
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Volgend jaar is het 45 jaar geleden dat ik 
vanuit Paramaribo met de “Oranjestad”  
letterlijk voet aan wal zette in Nederland. 
Het was 6 april – men had het over de 
lente – maar ik vond het bitterkoud. Na 
een heerlijke Surinaamse maaltijd in 
Amsterdam, bereid door de broer van 
mijn beste vriendin vertrok ik met haar 
1:�956:� 7;221=>� 5:� 01� ?=15:� =5/4?5:3�!15-
den. Het was al avond dus heb niet zo-
veel van de stad gezien. Wat veel witte 
91:>1:� 0-/4?� 57� :;3� 1:� B-?� 85671:� E1�
allemaal op elkaar. Ik werd allervriende-
lijkst opgevangen door de hospita van 
mijn vriendin op wier kamer ik tijdelijk 
9;/4?� 8;31=1:�� �1?� 851<� ?131:� %->1:�
dus moesten we de kamer delen want 
onze hospita had gasten uit Duitsland. 
Ieder jaar verdiende ze naast de verhuur 
van kamers aan studenten een extraatje 
aan de verhuur van haar kamers aan 
gasten uit Duitsland die zo graag de zee 
wilden zien.
Nederland leek me een en al gastvrij-
heid. Overal werd ik vriendelijk gegroet 
1:� A;;=-8� .17171:�� "1?� 956:� 4;><5?-�
ging ik gearmd naar de Paasmis een 
paar dagen later. 

Vol overgave stortte ik mij op de studie 
1:�5:�41?�>?@01:?1:81A1:��+1=0�-/?512�5:��
hoe  kan het ook anders, de Surinaamse 
>?@01:?1:31911:>/4-<��� �7�E;@�1=�11:�
paar jaar blijven , om te studeren en dan 
weer terug. Het is er niet van gekomen. 
�=� B-=1:� A181� =101:1:� ;9� ?1� .856A1:�� 
Nu 45 jaar later  woon ik nog steeds 
5:� !1501:� 91?� �� <=-/4?0;/4?1=>� 11:�
>/4;;:E;;:�1:���851A1�7815:75:01=1:���
Zo werd, zoals iemand dat zo mooi ver-
woordde: “Suriname naast land van her-
komst en zoete herinneringen, het land 
van mooie af en toe verblijven maar niet 
meer het land waar ik oud zou worden.”  
Hier heb ik nieuwe wortels gekregen die 
oude minder vitaal maakten. Nederland 
is ook mijn land geworden waar het zin-
vol is je in te zetten voor de belangen 
van Surinaamse maar ook van andere 
ouderen die ooit van “ver” gekomen zijn. 

Christina Harrevelt 

Column
Nederland is ook ons land!

Carry-Ann Tjong Ayong, 
eerste voorzitter van 
fos’ten
Lydia Emanuels

Terugblik.

In de vorige editie van Koranti hebben we 
11:� 5:?1=A51B� 31<@.85/11=0� 91?� 0=>�� �;D-
/1� �45:� $:� .1?=1221:01� 01� A;;=2->1� A-:�
�;>P?1:�� �1?� 8567?� ;:>� 11:� 8;35>/4� A1=A;83�
om vandaag een gesprek te brengen met 
0=>���-==D��::�(6;:3��D;:3��051� 5:�01�-8-
lereerste periode voorzitter van onze orga-
nisatie is geweest. Op deze manier willen 
we de nieuwe, meestal jongere, Fos’ten 
sisa een indruk geven van het ontstaan van 
onze organisatie.

  -We praten nu over 1997, het jaar waarin 
Fos’ten is opgericht. Via welke procedure 
ben jij tot voorzitter gekozen? -

Dat is spontaan tot stand gekomen. Vanaf 
1994 waren we al zo ver gekomen dat we 
met een groep geïnteresseerde 50+ Suri-
naamse vrouwen gingen naar het trainings-
/1:?=@9�M�1��@801:.1=3N�5:��=-.-:?�;9�?1�
praten over meer samenhang: hoe konden 
we een grotere groepering bij elkaar bren-
gen en bij elkaar houden. We wilden door 
middel van trainingen een kader vormen 
om andere vrouwen te winnen voor onze 
5011G:� 1:� 0;18>?1885:31:�� (5601:>� E;� 11:�
trainingsweekend kwam naar voren dat er 
grote behoefte bestond aan een vereniging 
of een organisatie om als groep naar buiten 
?1� ?=101:�� �=�B-=1:�95:>?1:>� �	� A=;@B1:�
aanwezig en al gauw bleek dat we in eerste 
instantie moesten denken aan een bestuur. 
$9�019;/=-?5>/4�?1�B1=7�?1�3--:�41..1:�
we een verkiezing onder de aanwezigen 
georganiseerd; er werd een bestuur geko-
E1:� 91?� A=;@B1:� @5?� A1=>/45881:01� =135;��
zodat we een landelijk karakter kregen en 
eerlijk gezegd werd ik tot mijn verbazing tot 
voorzitter benoemd.

  -Zo vreemd was dat niet: je had immers 
bestuurservaring als Lid van de Provinciale 
Staten van Utrecht, nietwaar? -

Inderdaad, en ik was ook voorzitter van de 
nationale vereniging van Chinese vrouwen. 
In het eerste Fos’ten bestuur hadden ook 2 
A=;@B1:�E5??5:3��051�?;?�A-:0--3�-/?512�.1-
zig zijn in en voor onze organisatie, name-

8567�!585-:�P?�"-::1?61�+;82��-8>�>1/=1?-=5>�1:�
"580=10�,@50A11:��-8>�<1::5:3911>?1=��B-?�
ze tot nu toe nog is. Vanaf het begin vonden 
we dat we breed moesten werken, dus ons 
:51?� -8811:� =5/4?1:� ;<� �=1;;8>1� A=;@B1:��
maar ook op Hindostaanse, Indiaanse, Chi-
nese, Javaanse, noem maar op. In die tijd 
waren er  2 Hindostaanse vrouwen lid en 
de groep koos toen Indra Natoewal om be-
>?@@=>850�?1�B;=01:��"--=�8--?�91�1A1:�11:�
zijsprong maken: ik zei dat ik ook voorzitter 
was van de Chinese Vrouwen Organisatie 
en ik kan je zeggen dat ik tot mijn stomme 
A1=.-E5:3� A;;=� 051� 2@:/?51� B->� 317;E1:��
+-:?� 41?� B-=1:� -8819--8� 1/4?1� �45:1>1�
vrouwen die de taal ook spraken, niet zo 
een moksi watra als ik, die maar 1 woord 
�45:11>�71:01��(6;:3��D;:3��
"--=�41?� 851<�<=59-��B-:?� 57�4-0�.1>?@@=-
lijke ervaring.

  -Hoe is Fos’ten op de kaart gezet, dus hoe 
is het gelukt om de oprichting en doelstel-
lingen onder de aandacht van het publiek 
te brengen?-

Het allerbelangrijkste is ervoor te zorgen 
0-?� 61� 01� .1:;05301� Q:-:/5G:� 7=563?� 1:�
daarbij hebben we bijvoorbeeld hulp gehad 
A-:�FF:�A-:�;:E1�>?;:2@?@���8AD�(-5���%5:�
Derks, die een ingang had bij het bestuur 
van Ouderenzegels en van die groepering 
hadden we de toezegging dat ze ons zou-
01:� ;:01=>?1@:1:� E;0=-� B1� 01� ;2Q/5G81�
>?-?@>�4-001:�A-:�>?5/4?5:3�;2�A1=1:535:3��
�-?� 5>�31.1@=0�� �+1�9--7?1:�;;7�/;:?-/?�
met lokale radio- en televisie stations, en 
A;;=-8�051�A-:�)?=1/4?�41..1:�;:>�31H:?1=-
viewd, waardoor we onze ideeën konden 
uitdragen. Na een brainstorming sessie 
4-001:�B1�05A1=>1�B1=73=;1<1:�;<31=5/4?��
waarvan elke groep een “trekker” had, dus 
iemand die de kar moest trekken. Daarover 
hoef ik jou niets te vertellen, want jij was 
?=1771=�A-:�$:>��@8?@=118��=23;10N���
Die groep organiseerde, natuurlijk met 
hulp van andere werkgroepen, ons eer-
ste openbaar optreden op zondag 14 
>1<?19.1=�
����� ?;1:�.=-/4?1:�B1� 5:� >--
91:B1=75:3� 91?� � 41?� '@=5:--9>� "@E517�
�;881/?512� �'"��� 1:� 01� !$'*� 5:� (41-?1=�
Diligentia in den Haag  een enorm drukbe-
E;/4?1� /@8?@=181� 9500-3�� B--=5:� A;;=� 41?�
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Portret van Carry-Ann

11=>?�5:�#101=8-:0�--:0-/4?�B1=0�.1>?110�
--:�'@=5:-91P>�11=>?1�/-.-=1?51=��;4-::1>�
 =@5>8-:0���1�<@.85/5?15?�B->�31B18053��:51?�
alleen de Weekkrant Suriname, de Caraïbi-
>/41� �20185:3� A-:� 01� +1=180;9=;1<�� -:-
dere lokale media en Surinaamse organen 
41..1:�0--=�--:0-/4?�--:�.1>?110��9--=�
;;7��--3>1�7=-:?1:���=�>/4=1A1:�E5/4�11:�
heleboel 50+ vrouwen in als donateur en 
ja…toen konden we niet meer stuk. We 
kregen ook aanvragen van 40+ vrouwen, 
9--=�051�9;1>?1:�B-/4?1:�?;?�E1�;@0�31-
noeg waren!

  - “Mi Boto Lai” heeft toch ook een groot 
aantal vrouwen aangetrokken? -

Dat mag je wel zeggen! Op gegeven mo-
ment moesten we een soort “eigen” dag in 
41?�6--=�/=1G=1:�1:�57�7B-9�;<�41?�5011�;9�

�� -<=58� ?1� /8-591:� A-:B131� 41?� .171:01�
liedje “Zestien april, mi boto lai”. Vanaf de 
eerste bijeenkomst op een zondagmiddag 
rond midden april was het een doorslaand 
>@//1>��1531:8567�5>�01�2;=9@81�?;?�A-:0--3�
dezelfde: we nodigen een iemand uit voor 
een interessante lezing, er is verder infor-
matie over een bepaald onderwerp en veel 
muziek: infotainment, zoals het nu heet. Het 
karakter van deze middag is losser, speel-
ser dan dat van de jaarlijkse themadag, die 
tijdens de Ouderenbeurs in de Jaarbeurs 
wordt gehouden.
"--=�B-?�E171=�:51?�A1=31?1:�9-3�B;=01:�
is het aandeel van “Koranti”, waarin vanaf 
het prille begin informatie en interessante 
5:?1=A51B>� A1=>/41:1:�� 57� .1:� .856� 0-?� 01�
krant er nu weer zo stralend uitziet met die 
R1@=531�2-D-8;.5�1:�;;7�01� 5:4;@0�9-3�1=�
zijn!

  -Zijn er toen ook projecten gestart die niet 
uit de verf gekomen zijn? -

�18-->� B18�� 41?� B;;:<=;61/?� 5>� 0--=� 11:�
voorbeeld van. We hebben een heleboel 
=1>1-=/4�1:�A;;=.1=1505:3� �31>?;<?� 5:�11:�
plan dat onze bigisma niet alleen hier in 
Nederland, maar ook in Suriname een ge-
911:>/4-<<18567�>1:5;=1:�B;:5:3/;9<81C�
zouden hebben, maar er waren zoveel ha-
ken en ogen dat het  geen voortgang gehad 
heeft, zeg maar ronduit dat we ons daaraan 
A1=?580�41..1:���19-:0�-8>�"-=3=51?�"-D�L�
Chin On heeft hier heel hard aan getrokken, 
maar het heeft jammer genoeg tot niets ge-
leid. De vrouwen die nu bestuur en kader 
van Fos’ten vormen 
kunnen hier lering uit trekken, ze hoeven 
het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Ik denk dat we toen te hoog gegrepen heb-

.1:�1:�0-?�B1�41..1:�;:01=>/4-?�B-?�E;�
11:�<=;61/?�--:�3180��?560��/;J=05:-?51��7:;B�
how en lange adem vergt; Fos’ten hoeft 
vandaag niet meer in die krafana te vallen.
De les is dat er alleen met goede voorbe-
reiding, samenwerking en  onderbouw din-
31:�31=1-85>11=0�7@::1:�B;=01:��"--=�--:�
de andere kant heb ik gemerkt dat Fos’ten 
:@�B11=�;:>�;@01��191:?51�<=;61/?�4112?�
opgepakt en daar ben ik blij om; ook nu is 
1=�L�:1?�-8>�?;1:�L�11:�3=;1<�A-:�/;:?-/?-
A=;@B1:�;<318150�;9�01�A;;=85/4?5:3�0--=-
;A1=� @5?� ?1� 0=-31:��#-?@@=8567� 5>� 41?� 31-/-
tualiseerd, maar de basis hebben we lang 
geleden gelegd.

  -Kregen de verschillende werkgroepen 
toen ook al trainingen? -

Zeer zeker! Neem bijvoorbeeld de werk-
groep “Gezondheid” met een waardevol 
<-771?� M�535>9-�� >-.5� D@� >75:N�� 0-?� 0;;=�
01�#101=8-:0>1�'?5/4?5:3��81??-�A;;=�A=;@-
wengezondheidszorg  werd aangeboden. 
Wij hadden gezegd dat we tot een Suri-
naamse versie daarvan moesten komen, 
B-:?�01�;=535:181�/@=>@>�B->�:51?�31>/457?�
A;;=�;:E1�91:>1:��051�/@=>@>�5>�?;1:�4118�
professioneel aangepast. 

 -Wie hebben dat gedaan? -

�1:� @5?3181E1:� 3=;1<� �;>P?1:� A=;@B1:��
onder andere 2 artsen Nell Dahlberg en 
#;=5:1�#569-:�':;�;:01=�81505:3�A-:��8AD��
051� <>D/4;8;;3� 5>�� $;7� 1:7181� A1=<8113-
kundigen zaten erbij, kortom: we hadden 
01�01>7@:0534150�5:�4@5>���=�5>�;;7�.1B@>?�
31E;/4?�:--=�01�;A1=11:7;9>?1:�1:�:--=�
01�A1=>/45881:�91?�01�#101=8-:0>1�?17>?�

 -Kun je daar een voorbeeld van geven?-

Het is gebleken dat onze vrouwen minder 
last hebben van osteoporose (botontkal-
king) dan Nederlandse vrouwen en dat 
komt door ons voedsel.
Of de overgang: in het algemeen raken 
B56� :51?� E;� 0=-9-?5>/4� 5:� 01� ;A1=3-:3��
0--=�41..1:�B1�;<�01� =-05;�91?�11:�3D-
:-1/;8;;3�@5?��=;:5:31:��<=;21>>;=��;89��
een uitzending over gemaakt; volgens die 
deskundige zou het komen omdat wij van 
6;:3>�-2�911=�<=;0@/?1:�91?�>;6-�31.=@57?�
41..1:��B--=0;;=�01�78-/4?1:�.56�01�91-
nopauze minder zouden zijn. Aan de an-
dere kant: onze Hindostaanse vrouwen 
hebben heel vaak last van suikerziekte en 
0@>�9;1>?1:�B1�1C?=-�--:0-/4?�.1>?101:�
aan diabetes.

#;@��05?�4181�<=;61/?�M�535>9-��>-.5�D@�>75:N�
heeft Fos’ten als een kantklaar pakket aan 
andere verenigingen kunnen aanbieden.

  -Is het project mantelzorg in die periode 
ook tot stand gekomen? –

Ja. Daarin werkten we veel samen met 
GGDs in diverse steden van wie we in-
formatie materiaal kregen om onder onze 
91:>1:�?1�A1=><=1501:��(;1:�5>�B11=�11:>�
gebleken hoe belangrijk het is om met pro-
fessionals samen te werken.

  -Dus Fos’ten heeft zich nooit afzijdig op-
gesteld, maar vanaf het begin contact ge-
zocht met niet-Surinaamse organisaties –

Dat moet! Zo hebben we ook veel gehad 
aan de Gemeenteraden, die vaker voor fa-
/585?15?1:� 31E;=30� 41..1:�� �1:� ><=171:0�
A;;=.1180� 5>� 0-?�B56� 5:�)?=1/4?� A5-� 01� 31-
meente een kantoor gekregen hadden. 

  -Ter afsluiting: wat heeft Fos’ten voor jou 
als mens betekend? –

Het feit dat we aan iedereen hebben bewe-
zen dat  we iets te melden hebben, dat Su-
rinaamse vrouwen prestaties leveren; dat is 
altijd al zo geweest en we hebben getoond 
dat je met doorzetting en samenwerking 
heel veel kunt bereiken.   
Fos’ten is voor de Surinaamse gemeen-
>/4-<�5:�#101=8-:0�-8�6-=1:�11:�2-/?;=�;9�
rekening mee te houden: daar ben ik trots 
op.
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Geslaagde themadag over dementie  

Leni Wong

Op zaterdag 18 september 2010 hield 
Fos’ten haar jaarlijkse themadag tijdens 
01��	��.1@=>�5:�01��--=.1@=>�?1�)?=1/4?�1:�
B11=�9;31:�B1�?1=@3E51:�;<�11:�>@//1>-
vol evenement. 

Verheugd verwelkomt Christina Harrevelt 
de zowat 500 aanwezigen die uit alle re-
gio’s zijn gekomen, ook uit Suriname, om 
91?��;>P?1:�--:0-/4?�?1�.1>?101:�--:�41?�
thema van deze dag: Dementie. Het belang 
van dit onderwerp blijkt uit het feit dat de 
Wereld Gezondheids Organisatie dinsdag 
21 september heeft uitgeroepen tot wereld-
Alzheimer dag. 
�1?�#$$"��#1?B1=7�A-:�$=3-:5>-?51>�A-:�
$@01=1� "53=-:?1:��� B--=� �4=5>?5:-� ;;7�
voorzitter van is, heeft als aftrap voor bij-
eenkomsten in Nederland om dementie on-
01=�01�--:0-/4?� ?1�.=1:31:�1:�.1><=117-
baar te maken, twee dvd’s gemaakt waarin 
01�.18-:3=567>?1�2-/1??1:�A-:�01�E517?1�E56:�
opgenomen. Na dit onderdeel van de the-
madag zal net als altijd ruim tijd worden be-
steed aan ontspanning en muziek. 

$;7�05?� 6--=� ?=110?�!D05-��9-:@18>�;<�-8>�
9->?1=�;2�/1=19;:51>��,1�A=--3?�11=>?�--:-
0-/4?�A;;=�11:�.56E;:01=1�;<:-91�A-:�"5�
 ;:=1�(=@��5:�01�6-=1:��	�A-:�01�A;=531�11@B�
vertolkt door het groot orkest onder leiding 
A-:�'?-:�!;745:��051�;<�0-?�9;91:?� E517�
5>�� (5601:>� 41?� 8@5>?1=1:� :--=� 01E1� <=-/4-
tige muziek wensen de aanwezigen hem in 
310-/4?1:� >?1=7?1� ?;1�� �18-->� 5>� '?-:� ;<� 

�01/19.1=��	
	�;A1=8101:�
 
Vervolgens wordt één van de dvd’s van het 
#$$"� ;A1=� 0191:?51� A1=?;;:0�� �51=5:�
vertellen enkele leden van de Creoolse 
familie Nelson en van de Hindoestaanse 
2-95851� ";1::-� 4;1� E56� 01� 0191:?51� A-:�
hun moeder hebben ervaren: het langza-
91�<=;/1>�A-:�11=>?�A1=311?-/4?534150�?;?�
totale afwezigheid en geen besef hebben 
van de realiteit. Duidelijk komt naar voren 
hoe moeilijk het was om de emotionele be-
slissing te nemen: laten opnemen in een 
verzorgingshuis of zelf thuis verzorgen. De 
gevoelens die hierbij een rol hebben ge-
><1180� E;-8>� >/4--9?1� 1:� 41?� A1=.1=31:�
van problemen komen helder tot uitdruk-
king.

#-� -R;;<� .1-:?B;;=01:� #;=5:1� #569-:�
1:�!@0/5-�*=51>01�� ?B11�-=?>1:�051� 5:�41?�
dagelijks leven te maken hebben met Alz-

heimerpatienten, vragen uit de zaal. Op de 
A=--3� ;2� 0191:?51� 31:1?5>/4� .1<--80� 5>�
blijkt dat dit afhangt van de oorzaak van 
01�E517?1��'81/4?1�0;;=>?=;95:3�A-:�.8;10�
in de hersenen door hersenbloeding of be-
roerte is een belangrijke oorzaak van vas-
/@8-5=1� 0191:?51�� � �51=� ><118?� 1=2185674150�
geen rol. De vroege vorm, die begint met 
A1=311?-/4?534150� ;<� 6;:31� 8112?560�� 7-:�
31:1?5>/4� .1<--80� E56:�� �18-:3=567� 5>� 0-:�
;9�01�>D9<?;91:�5:�11:�A=;13�>?-05@9�?1�
herkennen en deskundige behandeling te 
A=-31:��051�41?�<=;/1>�91?�9105/-?51�7-:�
A1=?=-31:���=�E56:�311:�9105/56:1:�051�01-
mentie kunnen genezen. Gewezen wordt 
:--=� 11:� -=?5718� 5:� 41?� '?-0>.8-0� )?=1/4?�
over een stof galantamine die uit de bol 
A-:�01�:-=/5>.8;19�B;=0?�A1=7=131:�1:�051�
�8E41591=�7-:�A1=E-/4?1:��B--=0;;=�01�<--
?5G:?�E5/4�.1?1=�7-:�A;181:�

Dementie als ziekte is niet te voorkomen: 
het overkomt je. Belangrijk is, als eerder 
31E130��;9�01�>D9<?;91:��E;-8>�<=;.81-
men met het geheugen, vroeg te signaleren 
1:�:--=�01�0;7?1=� ?1�3--:�051�9105/56:1:�
7-:� A;;=>/4=56A1:�� *1=?=-35:3� A-:� 41?� 01-
91:?51<=;/1>� 7-:� ;;7� .1A;=01=0� B;=01:�
0;;=� 85/4--9>.1B135:3�1:�>;/5--8�-/?5A1-
ren van de hersenen door bijv. puzzelen en 
lezen.

�1�><1/5-85>?1:�.1>/4=56A1:�01�>D9<?;91:�
van de ziekte: door het afsterven van her-
>1:/1881:� 2@:/?5;:1=1:� 01� 41=>1:1:� :51?�
goed, wat te merken is aan het langzaam 
verwerken van informatie of geen informa-
tie meer opnemen, vergeten van namen, 

dingen en gebeurtenissen. Dementie is een 
<=;/1>� 5:� 01� ?560�� #51?� -881� A1=311?-/4?53-
heid hoeft te wijzen op dementie. Als men 
meerdere dingen tegelijk doet kan men 
E5/4� 0;;=� A1=011801� /;:/1:?=-?51� 1:� --:-
0-/4?�.1<--801�05:31:�:51?�911=�41=5::1-
ren, maar dat wil niet zeggen dat men de-
menteert. Vooral bij ouderen speelt dit een 
grote rol, waarbij het tempo van signalen 
gestuurd door de hersenen afneemt.

De fasen van dementie zijn:
1e fase :��A1=311?-/4?534150�1:�01>;=5G:?-?51
2e fase :  ik-fase, wat je denkt is voor jou 
waar, maar is in strijd met de waarheid
3e fase:  vergevorderde fase. Je herkent je 
kinderen en familie niet, je hebt geen tijds-
besef meer. In deze fase wordt het verle-
den vaak opgehaald en is de behoefte aan 
2D>517�/;:?-/?�3=;;?��"1:�3--?�187--=�--:-
raken en knuffelen. De afhankelijkheid van 
anderen voor alle behoeftes is groot. Bege-
leiding is noodzakelijk en daarna verzorging 
en verpleging via de mantelzorg of in een 
verzorgingshuis.
 
De vragensessie wordt afgesloten met een 
paar adviezen:
K� �41=>1:1:� 1:� 3141@31:� .856A1:� ?=-5:1:�

;9�41?�<=;/1>�?1�A1=?=-31:�
K� �8112��1:�11?31B;;:?1:�7@::1:�.1>/41=-

91:01�2-/?;=1:�E56:�;9�.A�/4;81>?1=;8�
?1� ;:01=0=@771:�� B--=0;;=� 41?� =5>5/;�
;<� 11:� 41=>1:5:2-=/?� .1<1=7?� B;=0?��
Genoemd wordt het eten van goede 
vetten, alsook het nemen van genoeg 
85/4--9>.1B135:3.1B135:3�� 41?311:�
de  bloeddoorstroming bevordert;

Norine Nijman en Lucia Vriesde in gesprek over Dementie o.l.v. Lydia Emanuels.
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K� �0191:?51�@5?�01� ?-.;1>211=�4-81:�0;;=�
goede informatie te verstrekken via de 
9105-�� �5?� A1=95:01=?� 41?� �;:?1=1/4?1��
>/4--9?131A;18�.56�2-95851�

Na de pauze wordt een heel andere sfeer 
5:�41?�<=;3=-99-�31.=-/4?��11=>?�B;=01:�
;<�/=1-?51A1�B56E1�?B11�.;1761>�A-:��1::-�
Spalburg verloot, daarna wordt de jarige 
fotograaf van Fos’ten Frank Consen toe-
31E;:31:�1:�.=1:3?�!D05-�;<�><118>1�B56E1�
41?�7;95>/41�3105/4?� M$@9-�9;2;� =-05;N�
A-:�4--=�.=;1=�$=8-:0;��B--=�01�E--8�E5/4?-
baar van geniet.

�:�0-:�5>�1=�9@E517��,-:31=1>�"-=5;:� =51-
31=��35?-=5>?��-:-��@:3�!;D��R@5?5>?�&;:-80�
':5601=>� 1:� ><1/5-81� 3->?� E-:31=� �=100D�
Samson nemen ons met oude bekende 
851061>�911�;<�11:�M'1:?591:?-8��;@=:1DN��
Grote hits van vroeger als “Que Sera Sera” 
en “Fool Number One” vallen heel goed 
bij het publiek dat uit volle borst meezingt. 
��1:��;>P?1:�850�5>�EI�1:?4;@>5->?�;A1=�"-=5-
;:>�A1=?;875:3�A-:�M�;B.;D>P�'B11?41-=?N�
0-?�E1�11:�<--=�0-31:�:-�01�>4;B�--:�"--
=5;:� 1:� �-:-� 187� 11:� <=-/4?531�� ;=535:181�
/;B.;D4;10�/-01-@�0;1?��

&;:-80�':5601=>� ?;;:?�E5/4�B11=�11:>�11:�
B-=1�911>?1=�;<�01�R@5?�91?�:@991=>�-8>�
M ;:�1>5�.-7-N���M�-�D@�7-:�?-7P95�:;�9;5N�
en “Puru Futu”. Hij besluit met een eigen 
�5:0;1>?--:>�'@=5:--9>1�/;9<;>5?51��051�
456�;<0=--3?�--:�'?-:�!;745:��

�-:�7=563?��-:-�41?�<;05@9���:?1=?-5:1=�051�
hij is weet hij de aanwezigen tot luidkeels 
meezingen en spontaan dansen te verlei-
den.

!D05-� 7;:053?� A1=A;831:>� 41?� ;<?=101:�
--:� A-:� 11:� 850� A-:� 01� �1-?81>�� %-@8�"/�
�-=?:1D���56�E5:3?�11=>?�41?� 8510�N+41:��P9�

64” als jonge Beatle toen het lied 47 jaar 
geleden uitkwam en vervolgens als de oude 
Paul van nu. Dana, die deze rollen met een 
gekke Beatlepruik op vertolkt, krijgt een 
overweldigend applaus en de zaal blijft la-
/41:�;9�01E1�-/?��

De deels leerrijke en deels gezellige Fos’ten 
bijeenkomst wordt door de artiesten beslo-
?1:�91?�01�9@E57-81�B1:>�M"-D�?41�3;;0�
!;=0�.81>>�-:0�711<�D;@N�

Fos’ten mag terugzien op een zeer ge-
slaagde themadag 2010.

Zaal jaarbeurs.

Het duo Ronald Snijders en Dana Fung Loy alias 
Beatle Paul Mc Cartney.

Marion Krieger en Freddy Samsom.
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STIONDI: aanbieding hulpgoederen
'?5/4?5:3�

Ondersteuning en 
Dienstverlening

aan
91:>1:�91?�11:�4-:05/-<�M'?5;:05�9�9�1�4��M�

Postbusnummer: 5109.
 Paramaribo-Suriname

                adres: Soemaroebastraat 12
Beekhuizen              

B1.>5?1�BBB�>?5;:05�/;9

                                                                                 
Paramaribo, 7 oktober 2010.           

�1-/4?1�"1A=;@B�

Na een aantal telefoongesprekken en emailtjes is Uw zending van hulpgoederen 
--:�;:E1�'?5/4?5:3�;:?A-:31:�

$<�
��-@3@>?@>��	
	�4112?�"1A=;@B��;=:188D� ;=?�01E1�3;101=1:�;A1=4-:0530�
--:�"1A=;@B�'4�01�&-:0-951�
Het Bestuur zegt aan Uw organisatie veel dank voor Uw ondersteuning.
�1�;:?A-:31:�3;101=1:�E@881:�E11=�B187;9�E56:�.56�;:E1�/851:?1:�

"1?�*=51:0185671��=;1?�

"1A=;@B�'4�01�&-:0-951
                         
'1/=1?-=5>�'(�$#��

%=1�)&)��1:;95:11=0�A;;=�(;9�'1.->?5--:� 
Gansprijs

'?5/4?5:3�%=12@=@�5:�&;??1=0-9�B->�5:�;7?;-
.1=�68�31:;95:11=0�A;;=�01�(;9�'1.->?5--:�
Gansprijs van het Oranjefonds. Deze prijs 
wordt elke twee jaar uitgereikt aan een per-
>;;:� ;2� ;=3-:5>-?51� 051� E5/4� 4112?� 5:31E1?�
A;;=� 01� --:<-7� A-:� 11:�9--?>/4-<<18567�
probleem. Dit jaar lag de nadruk op het 
<=;3=-99-��/?512�$@01=��

'?5/4?5:3�%=12@=@�B1=7?�A;;=-8�--:�01�A1=-
.1?1=5:3� A-:� 01� 9--?>/4-<<185671� <;>5?51�
A-:�A=;@B1:���:��		��5>�5:�&;??1=0-9�,@50�
41?�<=;61/?�!;.5�#-:3-�%->1:>5� �!51201�1:�
�10@80�� 31>?-=?�� 11:� 5:8;;<-/?5A5?15?� 1:�
dagopvang voor ouderen. Bribi Nanga Blesi 
�*1=?=;@B1:�1:��18;;2���11:�-:01=�>@//1>-
A;8�<=;61/?�� 5>� 5:� ��		��;<�3-:3�31.=-/4?��
�5?� 711=� 5:� &;??1=0-9� #;;=0�� �18-:3=567�
A;;=�.1501�<=;61/?1:�5>�01�@5?>?171:01�>--
91:B1=75:3� � 91?� �@9-:5?->�� � "--=� ;;7�
mannen komen aan bod. Voor hun is in 
�		���-<-=?��41?�<=;61/?�%8-?-��=;75��%8-??1�
�=@3�� ;<31E1?�� 11:� 8--30=19<18531� -/?5A5-
teit met o.a. ontspanningspelen, budgetad-
A51E1:�1:�A;;=85/4?5:3�;A1=�E182>?-:053�B;-
nen. Hierbij wordt goed samengewerkt met 
'?5/4?5:3�'<5=5?����1�;@01=1:��4@:�2-95851�1:�
01� A=56B588531=>�� B--=01=1:� 01� -/?5A5?15?1:�
A-:�'?5/4?5:3�%=12@=@��E;�.8567?�@5?�4@:�1:-
?4;@>5->?1�=1-/?51>��

Uit een persbericht van Prefuru. 
Helaas heeft Prefuru de prijs niet gewon-
:1:� 9--=� B1� 2185/5?1=1:� %8@><@:?� 051� -8>�
winnaar uit de bus kwam. Ook met Fos’ten 
heeft Prefuru een hele goede werkrelatie.

Nominatie Stichting Prefuru te Rotterdam

Aanbieding van de hulpgoederen door Cornelly Kort, namens Fos’ten, aan 
mevrouw Sh. de Randami van Stiondi

Hulpgoederen voor Stiondi
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Projectendag inspireerde vele 
deelnemers
�1�<=;61/?1:/-==;@>18�;<��:;A19.1=�B->�
;;7� 05?� 6--=�B11=� E11=� 0=@7� .1E;/4?� 0;;=�
-/?51A1� A=56B588531=>� A-:� ;=3-:5>-?51>� A;;=�
;@01=1�953=-:?1:���5?�;:?35:3�;;7�#$$"-
voorzitter Christina Harrevelt niet: ‘Het is 
bekend dat bij dergelijke bijeenkomsten 
vaak zo’n 10 tot 20% van de mensen die 
E5/4�41..1:�--:319180�:51?�7;91:�;<0--
31:���56�41?�#$$"�5>�41?�:1?�-:01=>;9��+1�
4-001:�A;;=�A-:0--3�	�<8--?>1:�.1>/457-
baar, maar er zijn nu ruim 50 aanwezigen!’ 
�:�E;�B1=01:�1C?=-�E5?<8--?>1:�31=13180�1:�
7;:01:�01�0118:191=>�4@:�<=;61/?1:�<=1-
senteren aan elkaar en belangstellenden.

�1?�;/4?1:0<=;3=-99-�>?;:0�5:�41?�?171:�
van huisbezoek. Ken Wan Wong van Chun 
Pah vertelde over hun ervaringen met het 
opstarten van huisbezoek bij Chinese ou-
01=1:���;>F�!-4156��$0D>>11��A1=E;=301�11:�
verdieping over dit onderwerp, waarin ze 
de methodiek besprak van een intensieve 
A;=9�A-:�4@5>.1E;17��41?�-/?5A1=1:0�4@5>-
bezoek. ‘Dit is bedoeld voor ouderen die de 
grip op hun eigen leven kwijt zijn, wanneer 
911=�:;053�5>�0-:�/;:?-/?�-8811:P��85/4??1�E56�
toe.  In de middag spraken Christina Har-
=1A18?�1:�(B51�(6;-�;A1=�01�31><=17>=;:01>�
georganiseerd door Fos’ten (Surinaamse 
�	��A=;@B1:��31=5/4?�;<�05-8;;3�?@>>1:�01�
A1=>/45881:01�31:1=-?51>�� ;A1=� ?419-P>� -8>�
opvoeding en zorg. Deze intergenerationele 
dialoog werd ook ter plekke in de zaal op 
3-:3� 31.=-/4?�� *1=A;831:>� <=1>1:?11=01�
�::1�A-:�"50018--=�01�=1>@8?-?1:�A-:�4--=�

afstudeeronderzoek over het verbeteren 
van de ondersteuning voor mantelzorgers 
A-:� ;@01=1� 953=-:?1:�� �1-::D� *=11>B567�
"-:@>5B-� A-:� !'"$� �!-:0185671� '?@@=-
3=;1<� ";8@7>1� $@01=1:�� ><=-7� ;A1=� 01�
5:4;@0� A-:� 11:� /@=>@>� 051� 5>� @5?31A;1=0�
.56� 41?�<1=>;:118� A-:�11:�/@8?@@=><1/5Q17�
B;;:E;=3/1:?=@9��,1�A1=?;;:01�11:�>?@7-
61� Q89� ;A1=� 01�";8@771:� 5:� 01� 6-=1:� O	��
en liet zien hoe deze beelden gekoppeld 
kunnen worden aan het gedrag van de ou-
deren vandaag. De dag eindigde met een 
019;:>?=-?51�A-:�01�B;=7>4;<�/;3:5?51A1�
stimulatie en beweging bij ouderen, gege-
A1:� 0;;=� !-@=-�  1=>E1:.8-?�� �881� --:B1-
zigen deden enthousiast mee met diverse 
.1B135:3>;121:5:31:�1:�8;35/-�<@EE18>�������
(5601:>� 01� ?1=@3.857� ;<� 01� 0-3� 3-A1:� 01�
aanwezigen aan dat ze de presentaties erg 
inspirerend vonden. De prettige sfeer van 
01�0-3�4-0�451=--:�.56310=-31:��O�:�0--=-
om verlaat ik deze bijeenkomst met een 
4118�Q6:�31A;18�P�/;:/8@011=01�11:�0118:1-
mer tot slot.

Verbetering ondersteuning allochtone 
mantelzorgers
(5601:>� 01� <=;61/?1:0-3� ;<� 0;:01=0-3� 
� :;A19.1=� <=1>1:?11=01� �::1� A-:�"50-
delaar de resultaten van haar afstudeer-
onderzoek over mantelzorgers van oudere 
migranten. Dit onderzoek is uitgevoerd in 
41?� 7-01=� A-:� 4--=� >?-31� .56� 41?� #$$"��
Anne heeft hiermee haar master Gezond-
4150>B1?1:>/4-<<1:� --:� 01� ):5A1=>5?15?�
A-:�"-->?=5/4?�-231=;:0�

*-:� 01� ;:01=E;17>>/=5<?51� 5>� :@� ;;7� 11:�
korter verslag samengesteld. In dit verslag 
wordt ingegaan op de mantelzorg voor 
oudere migranten, die de afgelopen jaren 
steeds zwaarder onder druk is komen te 
>?--:�� �1?� E;=31:� A;;=� 61� �>/4;;:�;@01=>�
wordt in veel families nog gezien als iets 
vanzelfsprekends, maar deze verantwoor-
0185674101:�.;?>1:�91?�01�-:01=1�A1=<85/4-
?5:31:� .5::1:� 01� 4@50531� 9--?>/4-<<56��
(1A1:>�5>�.171:0�0-?�01�9-:?18E;=31=>�1:�
de ouderen voor wie zij zorgen maar heel 
beperkt gebruik maken van de ondersteu-
ningsmogelijkheden. Hun behoeften aan 
;:01=>?1@:5:3�1:�41?�.1>/457.-=1�--:.;0�
sluiten niet goed op elkaar aan. Deze pro-
blematiek wordt in het onderzoek benaderd 
A-:@5?� 41?� <1=><1/?512� A-:� 01� 9-:?18E;=-
gers en ouderen zelf. In het verslag wordt 
tevens ingegaan op de vraag hoe deze 
alarmerende situatie kan worden verbeterd. 
Zo wordt gekeken naar drie voorbeelden 
A-:� >@//1>A;881� ;:01=>?1@:5:3><=;61/?1:�
A;;=� -88;/4?;:1� 9-:?18E;=31=>�� �8>� >8@5?-
>?@7�5>�11:�--:?-8�--:0-/4?><@:?1:�312;=-
muleerd voor alle betrokken partijen, zoals 
gemeenten, welzijns- en zorginstellingen 
en ook voor de organisaties van oudere mi-
granten zelf.

*;;=�911=�5:2;=9-?51�7@:?�@�/;:?-/?�;<:1-
91:�91?��::1�A-:�"50018--=��
vanmiddelaar@netwerknoom.nl

NOOM - nieuws
(Netwerk Organisaties Oudere Migranten)

Overgenomen uit: Nieuwsbrief November 2010
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Koranti is een uitgave van 
>?5/4?5:3��;>P?1:��

&10-/?51��
(B51� (6;-�� �4=5>?5:-� �-==1A18?�
1:�!D05-��9-:@18>�

Vormgeving: 
"5=-:0-��@5>B;@0�

K� ��;>P?1:�.1?171:?�MA=;131=N��
vanuit een gezamenlijk ver-
leden samenwerken aan het 
heden en de toekomst.

K� ��;>P?1:� 5>� 11:� 78-:7.;=0�
voor Surinaamse 50+ vrou-
wen en haar organisaties, 
;<31=5/4?�5:�
����

K� ��;>P?1:� 5>� 11:� A=56B588531=>-
organisatie van enthousi-
->?1�1:�-/?51A1�'@=5:--9>1�
50+ vrouwen uit alle maat-
>/4-<<185671�3=;1<1=5:31:�

K� ��;>P?1:� .@:018?� 71::5>� 1:�
ervaring van Surinaamse 
50+ vrouwen en stelt deze 
ten dienste van hen en de 
samenleving.

K� ��;>P?1:�9--7?� 0118� @5?� A-:�
het Netwerk van Organisa-
?51>� A-:� $@01=1� "53=-:?1:�
�#$$"��

Wordt donateur van Fos’ten 
Jaarlijkse donatie van minimaal 
€ 12,50 over te maken op 
Postbank: 7741610
?�:�A���;>?1:�?1�!1501:

Aanmelden via:
%;>?.@>�
	��
��	�����!1501:�;2

�9-58��5:2;�2;>?1:�1@

AGENDA
12 en 13 februari 2011

EMIGATIEBEURS 

$<�
��1:�
��21.=@-=5��	

�B;=0?�A;;=�01�
�1�
711=�01��953=-?51.1@=>�31;=3-:5>11=0�?1�
�C<;��;@?1:��)?=1/4?��

�=� E56:� 
�	� >?-:04;@01=>� 051� -881� 5:2;=9-?51�
geven over wonen, werken, studeren, en on-
dernemen in het buitenland.
Dit keer komt er komt ook een Surinaams 
Plein, met standhouders die informeren over 
tijdelijk of permanent verblijf in Suriname.
 
Bent u geïnteresseerd in een bezoek aan deze 
�1@=>��:119�/;:?-/?�;<�91?��;>P?1:�;9�451=�
zeer voordelig naar toe te kunnen gaan.

%;>?.@>� 
	���� ��	����� !1501:� ;2� A5-� 19-58��
info@fosten.eu 

16 april 2011

MI BOTO LAI te Middelburg

Wilt u deze datum alvast reserveren in uw 
-31:0-��!1?�;<�05?�6--=�0@>�;<�11:�E-?1=0-3�
Het wordt weer een spetterende ‘konmakan-
0=-P�91?�/@8?@=181�-/?5A5?15?1:�

FEESTWENSEN

(560�A-:�A1=4-81:�1:�9D>?1=51>�
met diepere betekenis...

(560�A-:�31A;181:>�-8>�318@7�
warmte, maar ook gemis...

(560�A-:�.1E5::53�
95>>/451:�B11=��1A1:��5:��;0�318;A1:�

(560�A-:�211>?1:�
kerstbestanden en kerstverloven.

(560�B--=;<�-881>�1A1:�4118�4-=9;:51@>�5>�

(560�B--=;<�41?�5:�01�B1=180�4FF8�1A1:�A=101�5>�

(560�A-:�B-/4?1:�;<�41?�:51@B1�6--=�
avond van knallen en zingen.

(560�A-:�3;101�A;;=:191:>�
hoop op goede dingen.

(560�A;;=�11:�4118�318@7753�#51@B6--=�
want dat is mijn wens

voor het komende jaar.

Bron: internet 


